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  الدكتـور
   عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي



  أسلوب خطبة اجلمعة 

  ٢

  مقدمة البحث 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
.  أصيال من تشريعات هذا الديناشرع اللّه اخلالق سبحانه خطبة اجلمعة، وجعلها جزًء

  . شرع أن تكون هذه اخلطبة على املنابر
  . بنيت من أجلها املنابر

  . لمون للمسجد فلم يتخلف ِإال معذور أو حمرومحضر املس
  . أوجب اللّه على املسلمني االستماع واِإلنصات للخطيب

  . أنصت فقد لغا، وال مجعة له: فمن قال لصاحبه
  . ومن مس احلصى فقد لغا وال مجعة له

ل وِإن شعرية من شعائر الدين ذه املثابة جلديرة بالنظر والدراسة والعناية من قب
  . خطباء ومأمومني، وحكّاماً وحمكومني، رؤساء ومرءوسني: املسلمني مجيعاً

حدد أسلوب خطبة اجلمعة، الذي ينبغي أن نراعيه وندعو ِإليه غرينا، وِإذا أردنا أن ن
فِإن شأننا شأن أي مسلم يبحث عن حكم الشرع يف أي مسألة من املسائل، إذْ املتعني 

ى احلكم على شرع خالقه ومالكه سبحانه ال عن سواه، وليس عليه يف هذه احلال أن يتلق
معىن هذا أن ال يستفيد املسلم يف باب الوسائل وحنوها من املصادر األخرى ِإطالقاً، وإمنا 
معناه أن يأمتر بأمر الشرع، وينتهي بنهي الشِرع، ويسعى ِيف حتقيق مقاصد الشرع وفْق 

ئاَ من املصادر األخرى أو تركه فِإمنا يفعل ذلك منهج الشرع، فإن استفاد شيئاَ أو أخذ شي
  . إتباعاً لشرع اللّه عز وجلّ

 {: وشرع اللّه كامل ال يعتريه النقص وال التبديل                

    { )١( .  

وخطبة اجلمعة . واملسلم ال خيار له يف هذا االتباع واخلضوع، بل هذا واجبه يف احلياة

                                                
  . ٣٨: سورة األنعام آية) ١(
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واحدة من شعائر اِإلسالم، فعن اإلسالم جيب أن يؤخذ حتديد أسلوا وأحكامها 
  . وحكمها

 أن يدرك املرء أمهية حتديد أسلوب خطبة اجلمعة من خالل ِإدراكه ألمهية خطبة وميكن
  . اجلمعة ذاا
  .  اجلمعة املوعظة األسبوعية يف بيت من بيوت اللّه تعاىلخطبة
  .  اجلمعة املوعظة األسبوعية املفروضة بأمر اللّه تعاىلخطبة
  .  اجلمعة املوعظة األسبوعية اليت بنيت من أجلها املنابرخطبة
ذر  اجلمعة املوعظة األسبوعية اليت جيتمع هلا املسلمون ال يتخلف عنها أحد ِإال بعخطبة
شرعي !   
 خطبة ذه املثابة تستحق العناية واالهتمام من قبل اِإلمام اخلطيب واملأموم واجلهة إن

بل تستحق العناية من العلماء يف مؤلفام . الرمسية الراعية هلذا القطاع على حد سواء
  . والدعاة يف كتابام

قال يف ذلك يقال يف وأسلوب اخلطبة يرتبط بأساليب الدعوة ومناهجها؛ ألن ما ي
  . أسلوب اخلطبة

والكتاب والسنة مها مصدر اِإلسالم اللذان يتجه هلما املسلم يف تلقي أحكام هذا 
  . الدين
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  ٤

  حتديد أسلوب اخلطبة 
  أين جند حتديد أسلوب اخلطبة 

إذا كان الكتاب والسنة مها مصدرا اِإلسالم األساسان، وفيهما كل شيء هلداية 
  {: ا قال تعاىلالبشرية، كم            { )فإننا ملزمون بالصدور )١ 

  . عنهما يف كل شيء
   : حنتاج ِإىل أمرين ال بد منهما، ومها- لألخذ عن القرآن واحلديث -ولكنا 

  . الوقوف على النصوص الواردة يف املوضوع أو املتعلقة به* 
  . والتدبر لتلك النصوص، وفهمها وعقْل معناها* 

ِإذاً ال بد لنا من معرفة النص الشرعي فهماً صحيحاً، وهذا يستلزم أن نتبع املنهج 
  . السديد املوصل ِإىل الفهم الصحيح

 لنعرف ماذا فيهما - حتقيقاً هلذه املعاين -لسنة فعلينا إذاً أن نتجه اآلن ِإىل الكتاب وا
  . عن أسلوب اخلطبة

  طريقة حتديد نصوص الكتاب والسنة يف املوضوع 
لألخذ بالكتاب والسنة يف هذا املوضوع يتعني علينا أن حندد املداخل اليت عن طريقها 

ديد نقف على نصوص الكتاب والسنة يف هذا املوضوع، أو اليت نتوصل ا ِإىل حت
  . النصوص الشرعية يف املوضوع

  : ولعل هذه املداخل تنحصر يف اآليت
 الوقوف على اآليات واألحاديث اليت تناولت أسلوب اخلطبة وأسلوب الدعوة - ١

  . ومنهجها تناوالً مباشراً أو وردت يف موضوع اخلطبة بصفة عامة
وة، أو وسيلة من وأدخلنا أسلوب الدعوة ومنهجها؛ ألن اخلطبة فرع من فروع الدع* 

  . وسائلها
 تتبع أساليب القرآن الكرمي، واستنباط األساليب القرآنية املؤثرة من كتاب اللّه، أو - ٢

 وذلك يف شىت - وكل كتاب اللّه مؤثر -التعرف على اجلوانب التأثريية فيه 

                                                
  . ٣٨: سورة األنعام آية) ١(



  أسلوب خطبة اجلمعة 

  ٥

املوضوعات، فِإن هذا جانب من جوانب هدايات القرآن الواجب علينا االهتداء به 
  . ، ِإنه جانب التأسي بأسلوب القرآن الكرمي الذي هو أحسن احلديثفيها

 وأساليبه يف اخلطاب بصفة عامة، ودراسة مسات ذلك،  الوقوف على خطب النيب - ٣
 فِإن هذا من واستخراج مواطن القدوة واألسوة احلسنة لنا يف كالمه ويف خطبه 

  !.  الذي هو خري اهلدي هديه 
يات واألحاديث األخرى املتصلة باملوضوع، اليت تبدو ال عالقة هلا  الوقوف على اآل- ٤

 {: به بالنظرة السريعة، يف حني أا يف صميم املوضوع، من حنو قوله تعاىل    

                        { )وقوله تعاىل)١  :

}                 { )٢( .  

:  وقوله)٣( } ...إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى { وقوله 

}  ٥( } ..الدين النصيحة {:  وقوله)٤( } من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد( 
 وغريها من النصوص العامة )٦( } املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده {: وقوله

ك اليت يتعني على املسلم االلتزام ا يف أحواله كلها، أو يف دعوته اآلخرين، ومن أحواله تل
  . أو دعوته اخلطبةُ وأسلوبه فيها

                                                
  . ١٢٥: سورة النحل آية) ١(
  . ٥٤: سورة النور آية) ٢(
، النسائي ) ١٦٤٧(ائل اجلهاد ، الترمذي فض) ١٩٠٧(، مسلم اإلمارة ) ١(البخاري بدء الوحي ) ٣(

  ). ١/٤٣(، أمحد ) ٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد ) ٢٢٠١(، أبو داود الطالق ) ٧٥(الطهارة 
، ) ١٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٠٦(، أبو داود السنة ) ١٧١٨(، مسلم األقضية ) ٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٤(

  ). ٦/١٤٦(أمحد 
  ). ٤٢٠٠(ئي البيعة ، النسا) ١٩٢٦(الترمذي الرب والصلة ) ٥(
، أبو داود اجلهاد ) ٤٩٩٦(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٤٠(، مسلم اإلميان ) ١٠(البخاري اإلميان ) ٦(

  ). ٢٧١٦(، الدارمي الرقاق ) ٢/١٩١(، أمحد ) ٢٤٨١(
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 الوقوف على اآليات واألحاديث النبوية خبصوص اللسان والكالم، وال سيما - ٥
  .  املسلم توجيهاً مباشرا فيما خيص الكالم واخلطبةاألحاديث اليت يوجه فيها النيب 

ث  يف خطَبه؛ ِإذ هذه األحاديومثل ذلك األحاديث اليت اشتملت على وصف النيب 
يف وصفه، فيها القدوة العملية يف رسول اللّه، كما أن تلك األحاديث القولية املشتملة على 

  . توجيهه املباشر يف هذا املوضوع أو على نقْل خطَِبه، فيها األسوة يف قوله وخطابه 
وأختم هذه الفقرة مبالحظة مهمة ملن يتجه ِإىل حصر األحاديث النبوية يف هذا 

 الواردة عنه من خِطبه، ِوإن مل يذْكر ِإن كثرياً من أحاديث النيب : هيأال و. املوضوع
  : ذلك يف احلديث؛ فينبغي مالحظة هذا يف أمرين

  . يف حصر اخلطب النبوية* 
  . يف دراسة اخلطب النبوية ودراسة أساليبها* 

ا من خذه الطريقة اليت ال تصريح فيها بأ طَبه ومما يستدل به على اخلطب املروية 
  : ما يلي

:  كأن يكونأن يذْكر املكان والزمان فيتبني منهما أن احلديث من خطبة للرسول * 
  . ِإخل... يوم عرفة، أو يف عيد، أو يف مجعة

  . صعد املنرب: أن يقال يف احلديث* 
  . فنادى الصالة جامعة: أو يقال* 

ث هذه املداخل السابقة ونظرا لضيق الوقت احملدد هلذا البحث، فسوف ال أتعرض لبح
حبثاً موسعاً، وحسيب أن أشري ِإليها هنا، مع مراعاة ما ميكن مراعاته عملياً يف فهم 

  . املوضوع
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  األساليب النبوية يف اخلطبة 
   يف اخلطبة  اهلدي الفعلي للنيب أوال

  . مستخرجة من األحاديث الواردة
طبة ويف سواها فعليه أن يطلبها يف ِإذا ما أراد املرء اهلداية وأحسن األساليب يف اخل

  . كتاب اللّه تعاىل، ويطلبها يف حديث رسول اللّه وسريته
 كتاب اللّه، وأن خري اهلدي هدي - يف حكمه تعاىل -وحسبك أن خري احلديث 

 هو أفصح من نطق بالضاد، وأنه أحسن الناس خلقاً وأجلهم  وأن حممداً حممد 
  . ملرسلني وسيد ولد آدمحكمة، وأنه خامت األنبياء وا

  :  يف اخلطبة مصنفا علىوفيما يلي بيان هلديه 
  .  هديه يف الفعل- ١
  .  هديه يف القول- ٢

   يف اخلطبة اهلدي الفعلي للنيب : أوالَ
  : اشتملت األحاديث اليت وقفت عليها من ذلك على ما يلي

وقد . أيب داود عند مسلم وكما يف حديث جابر بن مسرة . كان خيطب قائما* 
 {:  على ذلك بقوله تعاىلاستدل كعب بن مسرة                

        { )م والنسائي كما يف احلديث عند مسل)١ .  

  .  كان له منرب خيطب عليهملا ثبت أنه . كان خيطب على املنرب* 
 رضي اللّه عنهما -كما يف حديث ابن عمر . كان خيطب خطبتني يفصل بينهما جبلوس* 

  .  عند البخاري ومسلم وغريمها-
يف كما يف حديث جابر بن مسرة السابق، و. كان يقرأ القرآن يف اخلطبة ويذكّر الناس* 

يقرأ بآيات من القرآن ويذكّر  {: حديث جابر بن عبد اللّه عند مسلم وغريه

                                                
  . ١١: سورة اجلمعة آية) ١(
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  . )١( }الناس 

كما يدل عليه حديث عمارة بن . كان يشري ِإشارة خفيفة بيده بِإصبعه املسبحة* 
  . ي عند مسلم والترمذي وأيب داود والنسائ رويب

كان ِإذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، حىت كأنه منذر جيش،  {* 

 كما يف حديث مسلم والنسائي عن جابر بن )٢( }صبحكم ومساكم : يقول

  . اللّه عبد

وكان إذا ذكر الساعة امحرت وجنتاه، وعال صوته، واشتد  {: ئيويف رواية للنسا

  . )٣( }صبحكم ومساكم : غضبه، كأنه نذير جيش، يقول

 عند أيب رة كما يف حديث جابر بن مس.  قَصداً؛ وخطبته قَصداًكانت صالته * 
 ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة، إمنا هن كلمات كان رسول اللّه  {: وله. داود

  . )٤( }يسريات 

إن طول صالة الرجل :  يقولإين مسعت رسول اللّه  { ويف حديث عمار 

وقصر خطبته مئنة من فقْهه، فاقصروا اخلطبة وأطيلوا الصالة، وإن من البيان 
أمرنا  {: ويف رواية عنده وعند أيب داود عن عمار قال.  أخرجه مسلم)٥( } لسحراً

  . )٦( }  بإقصار اخلطبةرسول اللّه 
                                                

، أمحد ) ١١٠٦(الة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الص) ١١٠١(، أبو داود الصالة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) ١(
  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/٨٨(

  ). ٣/٣٣٨(، أمحد ) ٤٥(، ابن ماجه املقدمة ) ١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين ) ٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٢(
  ). ٣/٣١١(، أمحد ) ١٥٧٨(النسائي صالة العيدين ) ٣(
  ). ١١٠٧(أبو داود الصالة ) ٤(
  ). ١٥٥٦(، الدارمي الصالة ) ٤/٢٦٣(، أمحد ) ٨٦٩(مسلم اجلمعة ) ٥(
  ). ١١٠٦(أبو داود الصالة ) ٦(
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  .  بصفة عامة قليال لو عده العاد ألحصاهوقد كان كالمه * 
  .  تكرار للكالم حىت يفهم عنهوقد كان يف بعض كالمه * 

   يف خطبه ثانياً اهلدي القويل للنيب 
  : اشتملت األحاديث اليت وقفت عليها من ذلك على ما يلي

  .  أنه ِإذا خطب محد اللّه وأثىن عليه مبا هو أهلهقد صح من فعله * 
   )١(كان يف اخلطبة يقرأ القرآن ويذكّر الناس * 
ن يهده اللّه فال مضل له، ومن م {: كان حيمد اللّه ويثين عليه مبا هو أهله، مث يقول* 

   )٣(. )٢( } ..يضلل فال هادي له وخري احلديث كتاب اللّه

أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، من ترك ماالً فألهله، ومن ترك ديناً أو  {: مث يقول

   )٥(. )٤( }  وعلي، فإيلَّضياعا

حنمد اللّه ونثين عليه مبا هو أهله، من يهده اللّه فال مضل له، ومن يضلل  {: كان يقول* 

حممد، وشر األمور فال هادي له، إن أصدق احلديث كتاب اللّه، وأحسن اهلدي هدي 
:  مث يقول)٦( } حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

   )٨(. )٧( } ...بعثت أنا والساعة كهاتني {

احلمد للّه، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا،  {: وكان ِإذا تشهد قال* 
                                                

  . أخرجه مسلم وأبو داود) ١(
  ). ١٥٧٨(النسائي صالة العيدين ) ٢(
  . أخرجه مسلم) ٣(
  ). ٣/٢٩٦(، أمحد ) ٢٩٥٦(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) ٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٤(
  . أخرجه مسلم) ٥(
  ). ٢٠٦(، الدارمي املقدمة ) ١٥٧٨( صالة العيدين النسائي) ٦(
  ). ٣/٣١٩(، أمحد ) ٤٥(، ابن ماجه املقدمة ) ١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين ) ٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٧(
  . أخرجه مسلم والنسائي) ٨(
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من يهده اللّه فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اللّه، وأشهد أن 
ورسوله فقد حممداً عبده ورسوله، أرسله باحلق بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة، من يطع اللّه 

  . )٢( )١( } رشد، ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه، وال يضر اللّه شيئاً
  استخالص صفات اخلطبة وأساليبها 

   يف اخلطبةقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي عن هدي النيب 
أذكر فيما يلي أهم األمور الالزم مراعاا يف ِإعداد اخلطبة، مستخلصة من النصوص 

  : دهاالشرعية ومقاص
 يف  عن هدي النيب - رمحه اللّه تعاىل - يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي -
  : اخلطبة

 خيطب خطبا عامة وخطباً خاصة، وخطباً راتبة يف اجلمع واألعياد فقد كان النيب 
  . وحنوها، وخطباً عارضة حبسب األسباب والدواعي

ستقيم، وتوضيحاً لألصول النافعة وكانت خطبه كلّها دعوة ِإىل اللّه، وِإىل صراطه امل
واألعمال الصاحلة، وترغيباً يف أصناف اخلريات واِإلحسان ِإىل املخلوقات، وترهيباً من 

  . األعمال الضارة واألخالق السيئة
: ويقول. وكان الغالب على خطبه االختصار واالقتصار على ما حيصل به املقصود

ِإن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصالة واقصروا   {

  . )٣( } اخلطبة

  : وكانت مواعظه على نوعني
نوع يعظ الناس وعظاً مطلقاً ويرغب يف اخلري ويرهب من الشر، ويشوق ِإىل ما أعد 

                                                
  ). ١٨٩٢(اح ، ابن ماجه النك) ٢١١٨(، أبو داود النكاح ) ١٤٠٤(، النسائي اجلمعة ) ١١٠٥(الترمذي النكاح ) ١(
  . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي) ٢(
  ). ١٥٥٦(، الدارمي الصالة ) ٤/٢٦٣(، أمحد ) ٨٦٩(مسلم اجلمعة ) ٣(
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 من الكرامة، وحيذِّرهم مما أعد اللّه للعاصني من اإلهانة؛ ليثري يف القلوب اللّه للطائعني
  . اإلميان، والرغبة يف اخلري والرهبة من الشر

  . ونوع من وعظه يفصل ما حيتاج الناس إىل تفصيله، ويوضحه هلم توضيحا
  . وعظ وإيقاظ وتذكري: فالنوع األول
   .تبيني وتعليم وتفصيل: والنوع الثاين

. وكان يراعي يف وقت حال ما حيتاج الناس ِإىل بيانه، ال يتكلف السجع وال التعمق
 جوامع ولقد أويت .  ِإبالغ املعاين النافعة بأوضح العبارات وأقصرهابل جلُّ قصده 

وكان يردد اللفظ أو املعىن حسب ما حيتاج املقام ِإىل ترديده وهذا أوىل ما يعتمده . الكلم
   )١(بأس مع ذلك مبراعاة حتسني األلفاظ من غري تكلف اخلطيب، وال 

  أهم ما ميكن استخالصه من النصوص الشرعية من صفات اخلطبة وأساليبها 
ولعل أهم ما ميكن أن أستخلصه من النصوص الشرعية من صفات اخلطبة وأساليبها ما 

  : يلي
 والسعي يف حتقيق  بنصوص الكتاب والسنةِإن التأسي يف خطبة اجلمعة برسول اللّه * 

مقاصدمها وهدايتهما من أهم ما يلِزم اخلطيب أخذه بعني االعتبار عند إعداده للخطبة 
  . موضوعاً وغاية وأسلوبا

االهتداء بالكتاب والسنة يوجب على املرء الرجوع ِإليهما واالستنباط منهما ودراستهما * 
  . والعناية ما

أن خطبة اجلمعة واملوضوعات األخرى ذات يتلخص من النصوص الشرعية الواردة بش* 
  : العالقة

ِإن خطبة اجلمعة مناسبة أسبوعية ثابتة يتعني على املسلمني العناية ا واحملافظة عليها 
  . والتأسي فيها شكالً ومضموناً دي رسول اللّه 

  : وأن وظيفة خطبة اجلمعة تتركز يف ثالثة أمور، هي
                                                

  . ١٨٨ - ١٨٧جمموعة مؤلفات ابن سعدي ، اخلطب ) ١(
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  . الوعظ والتذكري* 
  . سلمني دينهم عقيدة وشريعة وأخالقاًتعليم امل* 
  . ِإرشاد الناس وتوجيههم ِإىل ما فيه مصاحلهم يف حيام وأحواهلم املتجدد املتعددة* 

وأن اخلطبة هذه دعوة ِإىل اللّه تعاىل، فمن واجب القائمني ا أن يهتدوا فيها باحلكمة 
والسنة الواردة يف واألحكام املتعلقة بالدعوة متمسكني يف ذلك بنصوص الكتاب 

  . املوضوع ومبقاصدها وهدايتها
 أن جيعل اخلطيب خطبته يف يوم اجلمعة دعوةً ِإىل ومن الفقه عن اللّه وعن رسوله * 

أصول اخلري وفروعه، وياً وحتذيراً من الشر أصوله وفروعه، ودعوة ِإىل اإلسالم يف 
  . عقيدته وشريعته وأخالقه

 أيضا أن يبتعد اخلطيب عن ِإيراد الروايات رسوله  وعن من الفقه عن اللّه * 
سواء فيما يتعلق . املكذوبة على رسول اللّه والواهية، مكتفيا بالثابت مبختلف درجاته

  . به هو، أو فيما يتعلق باملستمعني ِإليه واملصلني معه
  . ليس كل موضوع يصلح أن تكون فيه خطبة، واخلطيب الفقيه هو الذي يقدر ذلك

عل من املناسب يف ِإطار هذه الفقرة من املوضوع، أن أنقل عددا من التوجيهات ول
حول صفات اخلطيب، وأسلوب اخلطبة وصفاا املطلوبة، عن بعض من حبث هذا 

  :  تلك التوجيهات املختارة- أيها القارئ الكرمي -املوضوع، فِإليك 
  قول الشيخ حممد الغزايل يف صفات اخلطبة وأساليبها 

  :  الشيخ حممد الغزايليقول
 حيسن أن يكون خلطبة اجلمعة موضوع واحد، واضح غري متشعب األطراف وال - ١

متعدد القضايا، فإن اخلطيب الذي خيوض يف أحاديث كثرية يشتت األذهان ويتنقل 
بالسامعني يف أودية تتخللها فجوات نفسية وفكرية بعيدة، ومهما كانت عبارته بليغة، 

ال متدفقا، فإنه لن ينجح يف تكوين صورة واضحة املالمح لتعاليم ومهما كان مسترس
  . اإلسالم
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والتعميم والغموض ال ينتهيان بشيء طائل، . والوضوح أساس ال بد منه يف التربية
  . وخطبة اجلمعة ليست درسا نظريا بقدر ما هي حقيقة تشرح وتغرس

 منطقي مقبول، كما تسلم  عناصر اخلطبة جيب أن يسلم أحدها إىل اآلخر يف تسلسل- ٢
درجة السلم ِإىل ما بعدها دون عناء حبيث ِإذا انتهى اخلطيب من ِإلقاء كلمته كان 

وعليه أن ينتقي من النصوص . السامعون قد وصلوا معه إىل النتيجة اليت يريد بلوغها
  . واآلثار ما ميهد طريقه ِإىل هذه الغاية

] الكتاب والسنة[عاين اإلسالمية املستمدة من  وملا كانت اخلطبة الدينية تنسج من امل- ٣
وآثار السلف الصاحل فإن حلمتها وسداها جيب أن يكون من احلقائق املقبولة، ويف 

ولذلك ال . آيات القرآن الكرمي، ومعامل السنة املطهرة متسع يغين يف الوعظ واِإلرشاد
  ... يليق أن تتضمن اخلطبة األخبار الواهية

 يف سرية الرسول . يحة واحلسنة جمال رحب للخطيب الفاقهويف األحاديث الصح
  . واخللفاء الراشدين واألئمة املتبوعني ما يغين عن األساطري واألوهام

 ال جيوز أن تتعرض اخلطبة لألمور اخلالفية، وال أن تكون تعصبا لوجهة نظر ِإسالمية - ٤
ب اِإلميان اليت يلتقي عندها فِإن املسجد جيمع وال يفرق، ويلم مشل األمة بشع.. حمدودة

الكل دون خوض يف املسائل اليت يتفاوت تقديرها، وما أكثر العزائم والفضائل اليت 
وقد شقي املسلمون بالفرقة أياماً . تصلح موضوعاً لنصائح جيدة وخطب موفقة

  . طويلة، وجدير م أن جيدوا يف املساجد ما يوحد الصفوف ويطفئ اخلصومات
 واألحداث العابرة، واملالبسات احمليطة، واجلماهري السامعة، عالقة ال  بني اخلطبة- ٥

ميكن جتاهلها، ومما يزري باخلطيب ويضيع موعظته أن يكون يف واد، والناس والزمان 
  . واملكان يف واد آخر

فقد جتاوب مع األحداث . وألمر ما نزل القرآن منجماً على ثالث وعشرين سنة
  . ابة رائعةوأصاب مواقع التوجيه ِإص

وملا كان القرآن شفاء للعلل االجتماعية الشائعة، فإن اخلطيب جيب عليه أن يشخص 
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فإذا عرفه واستبان أعراضه . الداء الذي يواجهه، وأن يتعرف على حقيقته بدقة
وذلك حيتاج ِإىل . وأخطاره رجع إىل آي الكتاب والسنة فنقل الدواء ِإىل موضع املرض

. عظ القاصر قد جييء بدواء غري مناسب فال يوفق يف عالجبصرية وحذق فإن الوا
ورمبا أخطأ ابتداء يف حتديد العلة فجاءت خطبته لغواً وِإن كانت تتضمن خمتلف 

  . النصوص الصحيحة
 من اخلري أن تضمن خطبة اجلمعة أحيانا شيئاً من أجماد املسلمني األولني الثقافية - ٦

عة اليت أقامها اإلسالم يف العامل مع اِإلشارة ِإىل أن والسياسية وتنويهاً باحلضارة اليان
ينابيع هذه احلضارة تفجرت من احلركة العقلية اليت أحدثها القرآن الكرمي واليقظة 

 على اختالف - ويكون الغرض من هذه اخلطب اإلنسانية اليت صنعها الرسول 
  . عاملية أن ترجع إىل املسلمني ثقتهم بأنفسهم ورسالتهم ال-موضوعاا 

 معروف أن هناك فلسفات أجنبية ونزعات ِإحلادية تسربت ِإىل األمة اِإلسالمية يف - ٧
كبوا التارخيية املاضية، وطبيعي أن تتعرض اخلطبة ِإىل درء هذه املفاسد النفسية عن 
أبناء األمة، ووظيفة اخلطبة يف اِإلسالم عندئذ أن تتجنب األخذ والرد واجلدال 

 تعرض احلقائق اِإلجيابية يف اِإلسالم بقوة، وترد على الشبهات دون ولكن... السيئ
وليس املهم جتريح .. عناية بذكر مصدرها ألن املهم هو محاية الشريعة اإلسالمية

  . اآلخرين وِإحلاق اهلزائم م
 قبل أن يواجه اخلطيب اجلمهور ينبغي أن تكون يف ذهنه صورة بينة ملا يريد أن - ٨

ب أن يراجع نفسه قبل الكالم ليطمئن اطمئناناً ِإىل صحة القضايا اليت بل جي. يقوله
  . سوف يعرضها، وِإىل سالمة آثارها النفسية واالجتماعية

وعليه أن يتثبت من األدلة والشواهد اليت يسوقها يف معرض احلديث فِإن كان قرآنا 
خرباً تارخيياً فِإن توفيقه حفظه جيداً ِوإن كان سنة رواها بدقة، وِإن كان أثراً أدبياً أو 

  . يكون حبسب مطابقته أو اقترابه من األصل املنقول عنه
ِإن التحضري املتقن داللة احترام املرء لنفسه ولسامعيه، وقد تفْجأ اِإلنسان مواقع يرجتل 
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  . فيها ما يلقى به الناس ويصور ما بنفسه
من الدربة على التحضري اجليد والواقع أن القدرة على االرجتال جتيء بعد أوقات طويلة 

ومع ذلك فإن املهارة يف االرجتال ال . وعلى تكوين حصيلة علمية مواتية لكل موقف
تغين عن حسن التحضري للعامل الذي يريد أداء واجبه بأمانة وصدق والذي يقدر 

  . إنصاف الناس له واحتفاءهم مبا يقول
  . عر واألفكار حول ما يراد به من تعاليم اإلجياز أعون على تثبيت احلقائق، ومجع املشا- ٩

فِإن الكالم الكثري ينسي بعضه بعضا، وقد تضيع أهم أهدافه يف زحام اإلفاضة، أال 
ترى أن األرض حتتاج ِإىل قدر حمدد من البذور كيما تنبت، فإذا كثر النبات ا ختللها 

   .الفالح باجتثاث الزائد حىت يعطي البقية فرصة النماء واِإلمثار
كذلك النفس البشرية ال تزكو فيها املعاين ِإال إذا أمكن حتديدها وتقوميها، أما مع 
كثرة الكالم وبعثرة احلقائق فِإن السامع يتحول ِإىل ِإناء مغلق تسيل من حوله الكلمات 

  . مهما بلغت نفاستها
 ولِإلطناب اململ أسباب معروفة منها سوء التحضري، فإن اخلطيب الذي يلقى الناس

باجلزاف من األحكام والتوجيهات ال يدري بالضبط أين بلغ بقوله، وهل وصل ِإىل حد 
  . وما يزداد من اجلمهور ِإال بعدا.. اِإلقناع أم ال فيحمله ذلك على التكرار واِإلطالة

وقد تنشأ اِإلطالة عن سوء التقدير للوقت واملوقف فيظن اخلطيب أن حبسبه أن يقول 
 ومما حيكى يف قيمة اإلجياز - وهذا خطأ -ن ينصتوا طوعاً وكرهاً ما عنده وعلى الناس أ

: فقيل له) أمهلوين أسبوعاً:(أن أحد الرؤساء طُلب منه إلقاء خطبة يف بضع دقائق فقال
فأنا : (فإذا طلبناها يف ساعة؟ قال: قيل له) أستطيع بعد يومني: (نريدها يف ربع ساعة فقال

  . املوازنة واالختيار واحملور واِإلثباتِإن اإلجياز يتطلب ) مستعد اآلن
أما الكالم املرسل فاجلهد العقلي فيه أقل، واحلقيقة أن مخسة دقائق تستوعب علما 

   )١(كثريا، وعشر دقائق ومخس عشرة دقيقة تستوعب خطبة أو حماضرة جيدة 
                                                

 ، بتصرف باحلذف ٥٥٥ - ٥٥١، حممد الغزايل ، ضمن حبوث مؤمتر رسالة املسجد ص ) توجيهات للدعاة) (١(
  . الختصار وإصالح األخطاء املطبعيةوا
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ما جاء يف توصيات مؤمتر رسالة املسجد املنعقد برابطة العامل اإلسالمي مبكة 
  كرمة امل

وقد جاء يف توصيات مؤمتر رسالة املسجد املنعقد برابطة العامل اإلسالمي، مبكة 
 هـ فيما يتعلق خبطبة ١٣٩٥ رمضان ٢٠ - ١٣٩٥ رمضان ١٥املكرمة، يف الفترة من 

  : اجلمعة ما يلي
  : ينبغي أن دف خطبة اجلمعة إىل حتقيق األغراض التالية: أوال

 تعاىل وحبسابه وجزائه يف اآلخرة وباملعاين الربانية اليت حتيا ا الوعظ والتذكري باللّه) أ(
  . القلوب، والدعوة ِإىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 مع تفقيه املسلمني وتعليمهم حقائق دينهم من كتاب اللّه تعاىل وسنة رسوله ) ب(
  . العناية بسالمة األخالق واآلداب من الغلو والتفريط

تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اِإلسالم، ورد الشبهات واألباطيل اليت يثريها خصومه ) ج(
لبلبلة األذهان، بأسلوب مقنع حكيم، بعيد عن املهاترات والسباب، ومواجهة األفكار 
اهلدامة واملضللة بتقدمي اِإلسالم الصحيح باعتباره منهج األمة األصيل الذي ارتضاه اللّه 

  . نفسها دينا، مع ِإبراز خصائصه من الشمول والتوازن والعمق واِإلجيابيةهلا، وارتضته ل
ربط اخلطبة باحلياة، وبالواقع الذي يعيشه الناس، وذلك بالتركيز على عالج أمراض ) د(

اتمع، وتقدمي احللول ملشكالته مستمدة من الشريعة اِإلسالمية الغراء، مع ِإعطاء عناية 
  . ملسلمة نظراً ملا تتعرض له من فتنة حيرك تيارها أعداء اإلسالملشؤون املرأة واألسرة ا

مراعاة املناسبات املختلفة اليت تتكرر على مدار العام مثل رمضان واحلج وغريمها، ) هـ(
  . مما يشغل أذهان املستمعني ويشوقهم ِإىل معرفة تنري هلم الطريق بشأنه

ى، ومقاومة الرتعات والعصبيات تثبيت معىن أخوة اإلسالم ووحدة أمته الكرب) و(
العنصرية واملذهبية واإلقليمية وغريها املفرقة لألمة الواحدة، واالهتمام بقضايا املسلمني 
داخل العامل اإلسالمي وخارجه، حىت ال ينفصل املسلم فكريا وشعوريا عن ِإخوانه 

  . املسلمني يف كل مكان
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ِإشعال جذوة احلماس حلماية حرمات ِإحياء روح اجلهاد والقوة يف نفوس األمة، و) ز(
اِإلسالم ومقدساته، وأوطانه، وصون دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم والدفاع عن 

  . عقيدة اإلسالم وشريعته، والعمل إلزالة الطواغيت املعوقني لسري دعوته
جيب أن تترته خطبة اجلمعة عن أن تتخذ أداة للدعاية لشخص أو حزب أو نظام، : ثانيا

 { تكون خالصة للّه تعاىل ولدينه، وتبليغ دعوته وإعالء كلمته وأن       

        { )١( .  

ترديداً آليا ال ينبغي أال تفرض على اخلطيب خطبة موجهة من قبل السلطان، يرددها : ثالثا
روح فيه، وأن تترك له احلرية الختيار موضوعه وِإعداده وأدائه بالطريقة اليت يرضاها 

  . عقله وضمريه، وفقاً ملا درسه من كتاب ربه وسنة نبيه 
على العلماء والدعاة األكفاء أن يضعوا أمثلة رفيعة ملوضوعات إسالمية متنوعة، : رابعاً

ة لبناء اخلطبة يف صورة أدلة وشواهد من الكتاب والسنة تشتمل على املواد األساسي
والسرية والتاريخ اِإلسالمي، واألقوال املأثورة، والشعر البليغ لتكون يف أيدي اخلطباء 

  . يف شىت األقطار اِإلسالمية؛ ليستعني ا من حيتاج ِإليها يف إعداد اخلطبة
ملعرفة اِإلسالمية املوثقة وأن يترفع جيب أن يعتمد يف ِإعداد اخلطبة على مصادر ا: خامسا

عن األحاديث الضعيفة واملوضوعة، واِإلسرائيليات املدسوسة واحلكايات املكذوبة، 
  . واملبالغات املذمومة لكل ما ال يسنده نقل صحيح، أو عقل صريح

جيب أن تكون لغة اخلطبة يف البالد العربية هي الفصحى السهلة املفهومة وأن تبعد : سادساً
  . ن العامية، وعن تكلف األسجاع، واأللفاظ الغريبة على األمساعع

أما يف غري البالد العربية، فيكفي أن تكون مقدمة اخلطبة وأركاا باللغة العربية، وأما 
  . موضوع اخلطبة فيجب أن يكون باللغة اليت يفهمها احلاضرون

 والتشدق والصياح وكل ينبغي أن يكون أداء اخلطبة طبيعيا، بعيداً عن التغين: سابعا

                                                
  . ١٨: سورة اجلن آية) ١(
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  . مظاهر التكلف املنفر
ينبغي أال يطيل اخلطيب إىل حد يثقل على املستمعني وينفرهم من مساع اخلطبة، وأال : ثامنا

  . يقصر ِإىل حد خيل مبوضوعه ويبتره
خطبة العيد ينطبق عليها ما سبق بالنسبة خلطبة اجلمعة، مع وجوب رعاية املناسبة : تاسعا

يد من عيدي اإلسالم، وأن يكون هلا طابع الشمول والتذكري العام اخلاصة بكل ع
  . )١(مببادئ اإلسالم 

                                                
  . ٩٢ - ٨٩حممد علي قطب " رسالة املسجد " نقل عن . أخرجه مسلم والنسائي) ١(
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  اخلطوات الالزمة إلعداد خطيب املسجد 
  : علي عبد احلليم حممد إلعداد خطيب املسجد ما يلي. واقترح د

  : إن إعداد خطيب املسجد يتطلب اخلطوات التالية
الب العلوم اإلسالمية املشهود هلم بالتقوى اختيار املسجد وإمامه من بني ط: أوال

واالستقامة والتفوق العلمي، وما يتطلبه هذا االختيار من عقل راجح وقلب عامر 
  . باِإلميان واجلرأة يف احلق واللسان املبني والرغبة الصادقة يف الدعوة ِإىل اللّه سبحانه

 حبيث متكنهم هذه املناهج من وضع املناهج الدراسية املالئمة هلؤالء املختارين،: ثانياً
  . ممارسة عملهم على أحسن وجه

  : إن هذه املناهج ال بد أن تشتمل على اآليت
 حفظ كتاب اللّه ومعرفة ما يلزم من علوم القرآن الكرمي، وعلى رأس تلك العلوم - ١

  . تفسري القرآن الكرمي
ديث النبوية ودراسة  مع حفظ كثري من األحا التعرف الدقيق على سنة رسول اللّه - ٢

  . علوم دراية احلديث وروايته
  .  الدراسة الفقهية الالزمة اليت متكن الدارس من إفتاء الناس يف أمور دينهم- ٣
  .  الدراسة اجلادة املوسعة لسرية الرسول - ٤
 الدراسة الدقيقة لتاريخ الفكر اِإلسالمي، وتاريخ الفرق اِإلسالمية مع االهتمام يف - ٥

دراسة ببيان وجه الصواب يف مذهب كل فرقة عن طريق عرضه على األصول هذه ال
  . العامة للدين اإلسالمي

 دراسة املذاهب والنظريات املعادية لِإلسالم قدمياً وحديثا، مع التعرف الدقيق على - ٦
  . أصول هذه املذاهب ومناقشتها فيما ذهبت إليه

ف على حماور ارتكازها الفكرية والسلوكية  دراسة املذاهب السياسية املعاصرة، والتعر- ٧
  . ومناقشة ما فيها من خلل واضطراب

  .  دراسة موسعة جلغرافية العامل اِإلسالمي قدمياً وحديثاً- ٨
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 دراسة تاريخ العامل اِإلسالمي قدمياً وحديثا، مع حتليل واف وتعليل للظروف - ٩
  . واملالبسات كافتها

  . لمة يف العامل املعاصر دراسة أحوال األقليات املس- ١٠
  .  دراسة موسعة ألبرز املشكالت اليت تتصل ببعض بلدان العامل اإلسالمي- ١١
وضع مناهج تطبيقية عملية هلؤالء املختارين تتناول فن اخلطابة والتأثري يف اجلماهري، : ثالثاً

مع ضرورة التدريب العملي على ذلك قبل أن يسمح للخطيب بأن ميارس عمله يف 
  . سجدامل
حتصيل قدر كاف من العلوم احلديثة املتصلة باملكتشفات واملخترعات اليت دخلت : رابعا

على الناس يف بيوم، مع التعمق يف بعض العلوم الكونية كعلم الفلك وعلم الفضاء 
وما يشبههما من علوم، ألن جهل اخلطيب ملثل هذه العلوم جيعله مبعزل عن اهتمامات 

 من العلوم اليت يرى بعض املختصني ِإضافتها إىل حصيلة خطيب الناس، ِإىل غري ذلك
  . املسجد

فِإذا توافرت هذه االعتبارات كلها يف املنهج املعد خلطباء املساجد وأئمتها فال بد 
 ِإىل احلد الذي يكفل هلم )١(كذلك من أن تتوافر هلم الرعاية االجتماعية من الدولة 

يظهروا باملظهر الذي يالئم واعظ الناس وموجههم حياة كرمية وظروفاً متكنهم من أن 
وِإمامهم، والذي ميكنهم كذلك من متابعة أحدث ما تنشره املكتبات ودور النشر من 
حبوث ودراسات تربطهم دائماً بالعامل الذي يعيشون فيه، دون أن حيدث هلم شيء من 

ية فِإن إعداده اإلرهاق املادي، وما مل تتم خلطيب املسجد هذه الضمانات االجتماع
   )٢(يظل ناقصا وعمله يظل قاصرا وقدرته على ممارسة عمله تظل ضعيفة 

                                                
  . ٢١٢ - ٢٠٩علي عبد احلليم حممود . املسجد وأثره يف امع اإلسالمي ، د) ١(
  . أي دولة يف أي بلد إسالمي: ومقصوده) ٢(
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  اخلامتة والتوصيات 
هذا ما أمكنين ِإيراده يف هذا املوضوع عن أسلوب خطبة اجلمعة والصفات والسمات 

  . املطلوب حتقيقها فيها، وذلك حبسب ما اتسع له الوقت واجلهد
  : ذكر التوصيات املوجزة املهمة التاليةولعل من املناسب أن أختم ب

 العناية خبطبة اجلمعة يستلزم العناية باخلطيب، فالواجب يقضي بزيادة العناية خبطيب - ١
  . املسجد وإمامه اختياراً وتأهيالً

 ينبغي اِإلشراف املستمر عن كثب على اخلطباء واألئمة من قبل اجلهات املسئولة، - ٢
  . واِإلمام يف أدائه لواجبه الشرعيللتأكد من كفاءة اخلطيب 

 ينبغي متابعة النشاطات املوجهة ِإىل األئمة واخلطباء املوجهني للمجتمع، وذلك - ٣
نشرات، : وميكن أن تكون هذه النشاطات. لألخذ بأيديهم ِإىل ما فيه اخلري والرشاد
  . وكتبا، ولقاءات وسواها مما حيقق الغرض

 - رمحه اللّه تعاىل -ة خطب الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  من املناسب توزيع جمموع- ٤
  . وأمثاله، ملا فيها من موضوعات متنوعة، وتأس باهلدي النبوي يف اخلطبة

  .واحلمد للّه أوال وآخراً
.وصلى اللّه على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  فهرس اآليات
  ٥......................بك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسنادع إىل سبيل ر

  ٥..........................قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم
  ٧............................وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا

  ١٧.................................................وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا
  ٤، ٢.................. يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ماوما من دابة يف األرض وال طائر
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  فهرس احلاديث
  ٨...........................................................أمرنا رسول اهللا بإقصار اخلطبة

  ١٠..........إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطبة
  ٩.................أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، من ترك ماال فألهله، ومن ترك دينا أو ضياعا،

  ٥.............................................منا لكل امرئ ما نوىإمنا األعمال بالنيات، وإ
  ٨................إين مسعت رسول اهللا يقول إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه،

  ٩.......................احلمد هللا، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، من يهده
  ٥.........................................................................الدين النصيحة

  ٥.................................................املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده
  ٩...............................................................بعثت أنا والساعة كهاتني

  ٥...................................................عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمال ليس 
  ٩.................من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وخري احلديث كتاب اهللا

  ٩............................حنمد اهللا ونثين عليه مبا هو أهله، من يهده اهللا فال مضل له، ومن
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  الفهرس
  ٢.........................................................................مقدمة البحث

  ٤...................................................................حتديد أسلوب اخلطبة
  ٤.........................................................أين جند حتديد أسلوب اخلطبة

  ٤.......................................ملوضوعطريقة حتديد نصوص الكتاب والسنة يف ا
  ٧..............................................................األساليب النبوية يف اخلطبة
  ٧.................................................. يف اخلطبةأوال اهلدي الفعلي للنيب 
  ٩................................................... يف خطبهثانياً اهلدي القويل للنيب 

  ١٠....................................................استخالص صفات اخلطبة وأساليبها
  ١٠........................ اخلطبة يفقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي عن هدي النيب 

  ١١..............أهم ما ميكن استخالصه من النصوص الشرعية من صفات اخلطبة وأساليبها
  ١٢...................................قول الشيخ حممد الغزايل يف صفات اخلطبة وأساليبها

  ١٦.........ما جاء يف توصيات مؤمتر رسالة املسجد املنعقد برابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
  ١٩...............................................اخلطوات الالزمة إلعداد خطيب املسجد

  ٢١....................................................................اخلامتة والتوصيات
  ٢٢........................................................................فهرس اآليات
  ٢٣......................................................................فهرس احلاديث

  ٢٤.............................................................................الفهرس
  


